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Algemene informatie over Painting the Past Sealer 
 

Toepassingsbereik 

Painting the Past Sealer is een transparante, licht glanzende, water gedragen, op acryl 

gebaseerde lak die aangebracht kan worden op poreuze oppervlakken, sierplijster of gips, 

textiel, behangpapier, muurverf en glasvlies. Het is een laksoort die ervoor zorgt dat de 

oppervlakken extra afwasbaar worden en vetvlekken niet kunnen doordringen tot in de verf. 

Deze Sealer is hitte- en waterbestendig, beschermd tegen vlekken, damp doorlaatbaar en 

droogt snel.  

Kleuren 

Painting the Past Sealer is een transparante lak. Het kan de onderliggende kleur verdiepen, 

waardoor er een licht tintverschil ontstaat. 

Beschikbaarheid 

Painting the Past Sealer zijn beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1 liter. 

 

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Sealer 

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Painting the Past Sealer dient u te beschikken over de volgende 

materialen: 

• Een blokkwast, spuitpistool of vernisroller 

• Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling. 

• Painting the Past Sealer (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 
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Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje ‘Toebehoren’ 

Voorbereiden 

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

• Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de 

ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.  

• Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed. 

• Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C en hoger dan 30°C. 

• Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met 

ons. 

 

Painting the Past aanbrengen 

Painting the Past Sealer kan aangebracht worden met een blokkwast, spuitpistool of 

vernisroller in 2 à 3 lagen.  

Reinigen producten 

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep.  

Droogtijd en overschilderbaar 

Painting the Past Sealer is stof droog na 1 uur en na 2-4 uur overschilderbaar. Na 7 dagen is 

de lak volledig uitgehard. 
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Technische Informatie over Painting the Past Sealer 

Verbruik 

Met 1 liter Painting the Past Sealer kunt u ongeveer 15-20 m2 ondergrond bedekken. 

Houdbaarheid en bewaren 

Painting the Past Sealer moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. 

Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken.  

Afwasbaarheid 

Na aanbrengen van Painting the Past Sealer is de ondergrond goed afwasbaar 

Krasgevoeligheid 

De krasgevoeligheid van onderliggende verflagen wordt sterk gereduceerd door het gebruik 

van Painting the Past Sealer. 

Samenstelling 

Painting the Past Sealer is een matte, wategedragen (acryl) vernis dat niet vergeeld tijdens 

het aanbrengen. 

Afvalverwerking 

De producten van Painting the Past zijn op waterbasis, maar mogen niet worden 

weggespoeld door de afvoer. De verf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de 

milieubeschermingswet van 1990. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke 

milieudienst.  

Veiligheid en gezondheid 

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. 

Vermijd contact met ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze 

overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp 

ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen en dieren. 

  

Aansprakelijkheid Painting the Past Sealer 

Informatie in deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past 

Sealer. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u 

geen garantie bieden op basis van deze informatie.  

Waarschuwingen bij Painting the Past Sealer 

 

Bij het aanbrengen van Painting the Past Sealer op donkere kleuren lijkt het alsof er een 

melkachtige blauwe schijn op de muur ontstaat. Dit trekt vanzelf na ongeveer 10 minuten 

weer weg.  

Painting the Past Sealer is niet te gebruiken op olieverven en trapleuningen! 

 


